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Empreendedorismo e Responsabilidade Social 

alinhadas 

O surfista Jairo Lumertz inventou uma forma de 

reciclagem direta de garrafas PET, produzindo 

pranchas de surf e stand-up de baixo custo.  Com 

Carolina Albuquerque, fundou a Associação 

Ecogaropaba, que vem divulgando os produtos 

através de práticas e oficinas em diversos pontos 

do litoral do país.   

 

No final do ano de 2013 a Ecogaropaba teve 

aprovado seu plano de implantação de um galpão e 

início da fabricação das pranchas, através do Edital 

de Economia Verde – parceria do estado de Santa 

Catarina, BNDES e SEBRAE. Para a implantação do 

projeto o Gaia Village intermediou a cedência em 

comodato uma pequena área, onde também serão 

recebidas escolas para oficinas de educação 

ambiental e atividades com as pranchas na Lagoa 

da Garopaba, estimulando a prática de esportes 

náuticos, a percepção objetiva dos potenciais da 

reciclagem para quem empreende.   

 

 

 

 

 

 

 

13ª Edição da Mostra Lutz em fase de 

planejamento  

Nove escolas realizaram reuniões de planejamento 

da 13ª Edição do Programa de Educação Ambiental 

“Mostra Prof. José Lutzenberger”, facilitadas pela 

coordenadora Sandra Severo. Nas escolas 

municipais Acácio Bento, Ary Manoel, Maria Couto, 

Jandira da Silva, Paula Martins, Pinguirito e Centro 

Educacional Garopaba evidenciaram a preferência 

por temas que envolvam a comunidade, buscando 

problematizar e buscar soluções para questões e 

demandas do bairro onde a escola está situada. 

Nesse contexto, projetos de arborização da rua, 

estudo e análise da qualidade das águas, educação 

para o trânsito, resgate da cultura através da 

alimentação e artesanato, serão alguns dos temas 

que estarão em foco durante o ano.  

 

 De outro lado, as escolas particulares Curupira e 

Arvoredo devem alinhar questões de meio 

ambiente e sustentabilidade com trabalhos no pátio 

da escola, através de hortas, composteiras, projeto 

com sementes, e outros. 
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Alunos de Biologia da FURB visitam o Gaia 

Village 

Grupo de 13 acadêmicos de Biologia da FURB 

(Blumenau) visitou o Gaia Village no dia 25 de 

fevereiro, como integrantes do Programa de 

Educação Tutorial – PET, programa do MEC que 

objetiva o desenvolvimento de ensino, pesquisa e 

extensão, dedicado a grupos de alunos que 

demonstram potencial, interesse e habilidades 

destacadas em cursos de graduação. O Gaia Village 

está incluso no roteiro de atividades de extensão 

oportunizadas pelo PET Biologia da FURB.  

 

Durante palestra de apresentação das ações do 

Gaia, deu-se profícuo debate sobre o ordenamento 

territorial na zona costeira, o que pôde ser 

aprofundado durante a visita a campo quando 

foram apresentadas as ações de recuperação dos 

ambientes, as edificações e equipamentos de baixo 

impacto, concebidos com base nos conceitos da 

arquitetura sustentável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pequeno e delicado cogumelo (espécie não 

identificada) no campo do Gaia Village. 

 

 

 

 

Imagem do Mês 


